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Mimořádná příloha

Hudební léto

C
o všechno nabídne a jaká
bude letošní sezona koncertů
a dalších akcí pod širým ne-
bemv Lokti i jinde v Karlovar-
ském kraji? Odpověď na prv-

ní část otázky přináší tato mimořádná
příloha MF DNES. A tak trochu nazna-
čí odpověď i na druhou část.
Bude to sezona hudebněmultižánro-

vá, divadelní, veselá, příjemná, poho-
dová a také narozeninová. Zpěvačka
Lucie Bílá slaví prací, a tak ke svému
jubileu přidala nové album. Písničky z
něj samozřejmě uslyší i návštěvníci lo-
ketského amfiteátru. „Není to návrat,
ale chci touhle deskou ukázat, že i
když je mi padesát, jdu dopředu. Ta

deska je úplně jiná. Je moderní, má
nový zvuk, zpívám na ní úplně jiným
způsobem a samotné se mi to dobře
poslouchá,“ svěřila se Lucie Bílá ne-
dávno MF DNES.
Dalším jubilantem bude zpěvák Mi-

chal Prokop. Slavit bude pod loket-
ským hradem hned dva dny. První
den oslav zahraje Framusu Five a jeho
další hudební souputníci, druhý zazní
písničky Prokopova Tria a také muzi-
ka mladších kolegů, jako třeba Vojtě-
cha Dyka a Tata Bojs.
No a velkým svátkem bude i jeden z

vrcholů sezony, koncert Iana Anderso-
na, spojeného s britskou skupinou Je-
thro Tull a především s vynikající mu-

zikou, které dodává nezaměnitelný
zvuk flétna. Chybět nebude už tradiční
shakespearovské představení v podo-
bě komedie Mnoho povyku pro nic. A
ano, dojde i na muzikál. Tentokrát jím
bude Horečka sobotní noci, jak ji při-
pravilo Divadlo Kalich. A samozřejmě,
slyšet bude muzika od europopu přes
ska až po metal.
Diváci mohou letos kromě různých

slev, jako je nižší vstupné na loketský
hrad, využít při některých akcích no-
vinku Fo/u/r Friends (FF). „Stačí, aby
se domluvili čtyři přátelé, a díky spo-
lečné vstupence mohou ušetřit,“ říká
Vladimír Suchan z pořádající agentury
Vlny. — Josef Šorfa

Je tu sezona plná narozenin
a příležitostí udělat si radost

Kryštof KempOblíbenou akci s kapelou Kryštof, která se po dvou letech vrací do Lokte, si užijí ti, kteří si už koupili lístky. Je opět zcela vyprodáno. Foto: Jan Pajdič
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L
oketský amfiteátr se ve dvou
červencových dnech stane si-
cilskou Messinou, v níž se ode-
hrává Shakespearova sváteční
komedie o lásce, intrikách a

lžích. Střízlivě drsný příběh z 16. stole-
tí je plný překvapení, milostných zvra-
tů, důvtipných pletich i zákeřných po-
mluv. Získá Claudio láskuHéró? Odha-
lí pošetilí strážníci Puškvorec se Štovíč-
kem intriky Dona Johna? Jak dopad-
nou šarvátky Benedicka a Beatrice?
Zvítězí láska?
„Mám pro tuhle Shakespearovu ko-

medii – nekomedii zvláštní slabost. Je
rozkošně ukecaná, a nepředstírá nija-
kou zvláštní filosofii, kromě té, že se
nic nemá brát vážně. A taky nás pouču-
je, že na této planetě je ze všech bo-
žích tvorů člověk tvorem nejlegračněj-
ším,“ svěřil se Jiří Menzel, v jehož režii
se příběh odehraje.
A hned nabízí důvod, proč se vydat

na divadlo. „Komedie Mnoho povyku

pro nic je letní hříčkou, večerním po-
hlazením o lásce a o tom, jak k ní a skr-
ze ni i k sobě lidé hledají cestu,“ uvedl
režisér. Mezi dvěma desítkami účinku-
jících se představí Miloš Vávra jako Be-

nedick, Václav Jílek jako Claudio, divá-
ci uvidí také Jana Révaie, Jana Jankov-
ského, Lenku Zahradnickou či Petru
Horváthovou.
V rolích Puškvorce zaujme Petr Čtvrt-

níček a jeho souputník Šťovíček, jímž
se stává Leoš Noha.
„Kromě postavy Puškvorce táhne i

překladMartina Hilského. Překladatel-
ská legenda na úvod premiéry s grácií
sobě vlastní poukázala na to, že Mno-
ho povyku pro nic je skutečně lehká,
typická představitelka Shakespearo-
vých svátečních komedií. Hilský se
proto nebojí ji prošpikovat více či
méně okatými košilatými dvojsmysly.
K žánru takové komedie navíc právě
na letní scéně to asi patří a není nijak
na škodu,“ uvedl recenzent MF DNES
Tomáš Šťástka. Hra trvá bez deseti mi-
nut dvě hodiny. (šor)

P
o úspěšném uvedení čtyř mu-
zikálů: Robin Hood, Johanka z
Arku, Osmý světadíl a Pomá-
da,míří do amfiteátru pod hra-
dem další hit pražského Diva-

dla Kalich, a to Horečka sobotní noci.
Původní filmová verze se stala fenomé-
nem okamžitě po své premiéře v roce
1977, podařilo se jí odstartovat módu
hudebních snímků pozdějších let a dis-
co se stalo novým životním stylem na
obou březích Atlantiku.
„Horečka sobotní noci uchvátila pub-

likumv různých koutech světa strhující-
mi choreografiemi a precizními taneč-
ními i pěveckými výkony. Praha v tom-
to nemohla být výjimkou. Troufám si
tvrdit, že takový muzikál tu ještě ne-
byl,“ poznamenává na divadelním
webu jeho ředitel Kalichu Michal Ko-
courek.
Divadlo Kalich uvádí slavnou Horeč-

ku sobotní noci ve verzi, která na kon-
ci 90. let dobyla londýnskýWest End a
následně newyorskou Broadway. Vy-
práví příběh mladíka jménem Tony
Manero z malého železářství, kde pra-
cuje, jehož život se mění každou sobo-
tu večer, kdy se stává králem taneční-
ho parketu v disco klubu 2001 Odys-
sey. Tam také potká okouzlující dívku
Stephanii, s níž chce vyhrát soutěž v
tanci. A ano, přichází na to, že člověk
by měl vždycky sebrat sílu stát se tako-

vým, jakýmopravdu chce být. „Součas-
ná podoba Horečky sobotní noci není
přísně věrná duchu dobového disca.
Právě hudební posun od filmu je pro
mě důležitý. Muzika, kterou uslyší naši
diváci, se logicky nese ve stylu Bee
Gees, ale jemoderně zaranžovaná, pro-
komponovanější a výrazněji se přiblíži-
la kmuzikálovému žánru,“ vyjmenová-
vá režisér Ján Ďurovčík.

Není to Pomáda č.2
„Samotné libreto je propracovanější, a
to i po formální stránce. Tentomuzikál
často srovnávají s Pomádou, ale je to
srovnání zavádějící. Pomáda je čirá zá-
bava, kdežto v Horečce se setkáváme
se silnějším příběhem se sociálním
aspektem, který má více poloh. V pří-
padě Horečky sobotní noci diváci kaž-
dopádně dostanou jídlo, které si sku-

tečně objednali. Věřím, že se občas za-
smějí, občas dojmou, a pokud se nám
vše podaří, také se nadchnou taneční-
mi čísly,“ hodnotí.
Na divadle také zazní více hudby Bee

Gees než ve filmu. „Ten snímek nebyl
muzikál v pravém slova smyslu, tím se
Horečka stala až na jevišti. Na plátně
šlo o film s písněmi Bee Gees,“ vysvět-
lil režisér a choreograf Ján Ďurovčík.
„Tohle není „takymuzikál“ jiných

scén, kde sošný zpěv střídá opatrné
krok sun krok, nýbrž výbušný oh-
ňostroj dravosti, hravosti a radosti z
pohybu. Což platí zejména pro muž-
skou část souboru, dámy tančí víc na
efekt než z návalu energie, ale Horečka
nestojí na hvězdách, její síla tkví v gene-
rační pospolitosti.
Navíc režisér a choreograf Ján Ďurov-

čík vypráví čistě divadelními prostřed-
ky, z průhledných panelů pomocí svě-
tel kouzlí náladu dění od křiklavé dis-
kotéky k osudové scéně na nočním
mostě,“ napsala ve své recenzi redak-
torka MF DNES Mirka Spáčilová. (šor)

Shakespearovský večer V komedii se představí také Jaroslav Šmíd, Petr Čtvrtní-
ček aMartin Kubačák. Foto: Viktor Kronbauer, Schok

Muzikál divadla Kalich
Horečka sobotní noci

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 24. a 25. červen, 21:00 hodin
Vstupné: 490, 590, 650 Kč

Velké retroPo úspěšnémuvedení 4muzikálů Robin Hood, Johanka z Arku,
Osmý světadíl a Pomáda v Lokti míří do amfiteátru pod hrademdalší hit pražské-
hoDivadla Kalich, a toHorečka sobotní noci. Foto František Vlček, MAFRA

Mnoho povyku pro nic láká na Čtvrtníčka
Wiliam Shakespeare
Mnoho povyku pro nic

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 24. a 25. červen, 21:00 hodin
Vstupné: 490, 650, 690 Kč

Výbušný ohňostroj dravosti
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V
elkou taneční arénou se sta-
ne v září prostor před pódi-
em loketského přírodního di-
vadla, které bude patřit
všem, kteří chtějí nechat uná-

šet svá těla podmanivými rytmy.
Na loňskou Eurodance Megaparty v

KV Areně naváže další, tentokrát pod
otevřeným nebem.
Eurodance (někdy označován také

jako Europop), je styl taneční hudby,
který si největší oblibu získal nejen v

Evropě, ale také v Jižní Americe, Ka-
nadě a v Japonsku především v letech
1992-1996. Mnozí tehdejší posluchači
ho mají rádi dodnes, a nejen oni.
Vedle Snap! a Mr. President, kteří

se publiku na Karlovarsku představili
už loni v září, patří mezi nejúspěšněj-
ší reprezentanty tohoto žánru právě
Fun Factory, Captain Jack a Milli Va-
nilli. Ti všichni budou vidět a hlavně
slyšet i v Lokti. Fun Factory je němec-
ká skupina, založená v roce 1992. Svě-

tový úspěch zaznamenala díky hitům
Take Your Chance či I Wanna B With
U a Celebration.
Duo Facemeets Voice - AMilli Vanil-

li Experience tvoří dvojice Fabrice
Fab Morvan (zpěvák, tanečník a mo-
del, originální člen Milli Vanilli) a
John Davis (zpěvák, který se podílel
na originálních nahrávkách Milli Va-
nilli). Jejich příznivci se mohou těšit
třeba na Girl You Know It's True či na
Girl I'm GonnaMiss You. Captain Jack

bylo německé hudební duo, které do-
sáhlo největšího úspěchu v druhé po-
lovině 90. let. Jeho současnými prota-
gonisty jsou Bruce Lacy a Laura Pozo
Martin.
A představí se také Peter Bič Project

- slovenská šestičlenná hudební skupi-
na pocházející z Košic. Debutovala v
roce 2012 vydáním alba Say It Loud, z
něhož se asi nejznámější stala sklad-
ba Hey Now, která se stala hitem i v
zahraničí. (šor)

Eurodance Megaparty K hlavním hvězdámbudou patřit Fun Factory a Face meets Voice - A Milli Vanilli Experience. Foto: archiv skupin

Eurodance Megaparty Vol. 2
Fun Factory, Face meets
Voice - A Milli Vanilli
Experience, Captain Jack,
Peter Bič Project

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 3. září, 18:00 hodin
Vstupné:
690 Kč v předprodeji,
850 Kč na místě,
1 200 Kč (VIP vstupenky)

Pořádná taneční akce?
Eurodance Megaparty

INZERCE
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P
říležitost oslavit padesátiny
zpěvačky Lucie Bílé, a jak ji-
nak, než koncertem, budou
mít návštěvníci loketského
areálu. Aby těch výročí neby-

lo málo, není od věci připomenout, že
osmnáctinásobná Zlatá slavice přijede
do Lokte popáté. A kromě největších
hitů nabídne majitelka výjimečného
hlasu i pohled do současnosti v podo-
bě novinek z alba Hana, vydaného v
dubnu. Jako ochutnávku si lze poslech-
nout na youtube skladbu Tak mě tady
máš.
Lucie Bílá oslovila ke spolupráci na

novém albu o generaci mladší autory
a tvůrce. Vzniklo s přispěním hudební-
ho producenta Martina „Maxy“ Šrám-
ka, podílí se na něm například sloven-
ská zpěvačka Katarinou Knechtovou,
zazníi rap Celeste Buckingham.
Proč novou desku pojmenovala

svým občanským jménem Hana? Zna-
mená to nějaký návrat ke kořenům?
Na tyto otázky odpověděla Lucie Bílá
v MF DNES takto: „Spíš jen takové
ohlédnutí. V sešitku u cédéčka mám
svou dětskou fotku, ale u ní je věta:
„Těším se na všechno, co přijde.“ A
tím „na všechno“ myslím opravdu na
všechno. Takže na to dobrý i zlý. Pro-
tože to prostě k životu patří. Není to
návrat, ale chci touhle deskou ukázat,
že i když je mi padesát, jdu dopředu.
Ta deska je úplně jiná. Je moderní, má
nový zvuk, zpívám na ní úplně jiným
způsobem a samotné se mi to dobře
poslouchá. Já se totiž jinak moc nemu-
sím, jsem „přebílovaná“. Ale je prav-
da, že na začátku jsem z toho byla ner-
vózní. Necejtila jsem to a šlo to proti
mně, jako když někdo hladí kočku pro-

ti srsti. Ale pak se mi ty chloupky jako
kočce narovnaly tím dobrým směrem
a teď mi to připadá úžasný.“
Několik novinek z alba představila

zpěvačka na svých velkých koncer-
tech v Bratislavě.
Co chystá dál, naznačila zpěvačka v

časopise Téma. „ Tenhle rok je oprav-
du nabitý, přemýšlela jsem, co jako Lu-
cie Bílá v životě ještě dokážu? Možná
ještě dostanu dvacátého Slavíka, nebo
udělám svoji dvacátou desku, dostanu
nějaké ocenění… Co ještě můžu? Jako
Lucie jsemuž dokázala všechno, už ne-
mám kam jít. Tak mě napadlo nechat
ji být a dělat teď nějaké plány taky
Haně. Kamarádka mi na Floridě našla
krásný dům, který bych si chtěla na tři
čtyři měsíce pronajmout. Budu si tam
vařit, číst nebo se učit polsky, prostě
dělat něco nového, jiného. Věnovat se
sama sobě. Jsem v té krásné fázi živo-
ta, kdy si tomůžu dovolit, protože oko-
lo sebe mám pořádek a čisto, a vlastně
jsem jenom sama sebou. Můžu bydlet
chvilku na Slovensku, chvilku tady,
anebo se prostě seberu a odjedu si ně-
kam za hranice, kde jsem každému
jedno. I to je osvobozující.“
(šor, MF DNES, TÉMA)

Zábava v Lokti
MonkeyBusiness
NaStojáka

Vytoupí: Ester Kočičková,
Iva Pazderková a Josef Polášek
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 18. června, 19:00 hodin
Vstupné: 420 Kč v předprodeji, 490
Kč na místě, FF (4 osoby) 1280 Kč

LucieBíláMíří do Lokte s novýmalbemHana. Foto: ZdeněkNěmec,Mafra

Vysmátý večer v LoktiPřijedou na něj Monkey Business, Ester Kočičková, Iva Pazderková a Josef Polášek. Foto:MAFRA

Monkey Business hrají na veselém večírku

Open air koncert
Lucie Bílá

Host: Inflagranti
Kde: amfiteátr Loket
Kdy: , 18. června, 19:00 hodin
Vstupné:
550 Kč v předprodeji
700 Kč na místě
750 Kč sezení v sektorech B+C

Těším se na všechno,
co přijde, říká Lucie Bílá



10. 6. 2016
Amfiteátr Loket
10 6 2016

4. 6. 2016
Amfiteátr Loket

13. 5. 2016
Ostrov – průmyslová zóna

17. 6. 2016
Amfiteátr Loket

18. 6. 2016
Amfiteátr Loket

24. a 25. 6. 2016
Amfiteátr Loket

25. 6. 2016
Stanovice

8. 7. 2016
Amfiteátr Loket

5.a6. 8. 2016
Amfiteátr Loket

22. 7. 2016
Amfiteátr Loket

20. 8. 2016
Amfiteátr Loket

5 6 8 2016

29. 7. 2016
Amfiteátr Loket

12.– 13. 8. 2016
Amfiteátr Loket

26. 8. 2016
Amfiteátr Loket

9. 9. 2016
Lidový dům Karlovy Vary

3. 9. 2016
Amfiteátr Loket

10. 9. 2016
Lidový dům Karlovy Vary

27. a 28. 5. 2016
Amfiteátr Loket

20. 5. 2016
Chrást u Plzně

29 7 2016

23. 7. 2016
Amfiteátr Loket

4 6 2016

31. 5. 2016
Zimní stadion Chomutov

WITTE Automotive: Grand Opening Ostrov
Vašo Patejdl (SK) / Debill Heads / Škwor

30 LET MOTORBAND / Kamil Střihavka / Extra Band revival / Starý Psi

Beatová síň slávy Radia BEAT 2016
Progres 2, Martin Kraus, Ota Petřina in memoriam (V. Neckář & Bacily)

JETHRO TULL (ENG) / Blue Effect Unplugged

POHÁDKOLAND – Šmoulové (největší hudební show pro děti a celou rodinu)

Debbi / Elis / Pavel Callta / Adam Ďurica (SK)

Harlej / Dymytry / Krucipüsk
Pestalozzi / Kozatay / ZUŠ band

Lucie Bílá 50 let + host: INFLAGRANTI

Horečka sobotní noci – muzikál

Stanovické slavnosti: Vladimír Hron, Michal Tučný revival a další

Tři Sestry / Vypsaná Fixa / Dukla Vozovna

StahlZeit (GER) + KISS Forever Band (HUN)

Monkey Business + Na Stojáka
Divokej Bill + hosté: Liwid

William Shakespeare: Mnoho povyku pro nic
Krásný ztráty – Live 70

Framus 5, ETC, Tata Bojs, Collegium Musicum a další

Kryštof KEMP 2016
Polemic (SK) / Sto Zvířat / Circus Problem

EURODANCE MEGAPARTY Vol. 2
Fun Factory / A Milli Vanilli Experience / Captain Jack / Peter Bič Project

OLYMPIC + Coda (koncertní afterparty)

Wohnout, Vypsaná Fixa, Vojta Kotek s kapelou TH!S

Předprodej:

L O K E T • K A R L O V Y V A R Y • S O K O L O V
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Návrat legendySpolu se svou kapelou Ian Anderson představí největší hity britské rockové legendy. Foto: Ota Bartovský, MAFRA

Následující text je imaginárním rozho-
vorem. Sestavil ho Ian Anderson z otá-
zek, které dostává od novinářů a poslu-
chačů nejčastěji.

Jak vznikl název Jethro Tull?
Měli mnoho různých jmen, měnili jsme
je co týden. Byli jsme tak špatní, že jsme
museli předstírat, že jsme nová kapela,
abychom si zase mohli zahrát v klu-
bech, ve kterých jme se chtěli proslavit
se a zbohatnout. Náš agent, který studo-
val historii na vysoké škole, přišel se
jménem Jethro Tull. To byl anglický ag-
ronom a průkopník, který v osmnáctém
století vynalezl secí stroj. Po něm jsme
se jmenovali během týdne, kdy nám
slavný londýnský Marquee Club nabídl
příležitost hrát pravidelně. A už nám to
zůstalo.

Na kolik fléten hrajete?
Na naší první cestě do Ameriky jsem vy-
měnil svou francouzskou flétnu Selmer
za americkou Artley. V jednu dobu
jsem měl od téhle značky více než dva-
cet fléten v různém stavu. Z nejlepších
kousků jsem sestavil tři, ostatní se pro-
daly na různých charitativních akcích.
Na chvíli jsem přešel na japonské flétny
řady 600 Pearl. Momentálně používám
pro nahrávání značky Powell a na turné
Sankyo na turné. Powell je lepší, lépe in-
tonuje a je zvučnější, ale Sankyo zní hla-
sitěji a lépe se ovládá rty. Doporučuji i
nejlevnější model Yamahy pro studen-
ty. Beru ho s sebou na dovolenou.

Je pravdou, že chováte ryby?
V roce 1978 jsme koupili sídlo ve Skot-
sku, kde jsem se narodil. Hledali jsme

nějaký způsob, jak snížit náklady na
bydlení a v jednom časopise jsem se do-
četl o vodním hospodářství. Založili
jsme farmu s lososy. Ty postupně přibý-
valy, spolu s továrnami na zpracování.
Podniky dohromady zaměstnávaly 400
lidí. Ale to bylo v 80. a 90. letech. V no-
vém tisíciletí už jsem si musel vybrat,
jestli být hudebníkem na plný úvazek,
nebo prodavačem ryb. Flétna mě bavila
víc.

Jethro Tull už oficiálně neexistují.
Do kdy bude hrát Ian Anderson?
Tak dlouho, jak mě to bude bavit a jak
to dovolí mé zdraví. Jeden rok: deset let
- kdo ví? Kdyby to nešlo, mohu třeba
malovat. Strach, že bych se ve stáří nu-
dil, je mým největším problémem.
Zdroj: www.jtull.com

Sejdeme se v Lokti? Toto gesto ve
Skotsku neznamená ukázat, zač je toho
loket, ale výzvu ke spolupráci. I v pořadu
Rubbing Elbows. Foto: jethrotull.com

A
mfiteátr Loket přivítá 28. květ-
na 2016 už potřetí britskou
rockovou legendu Jethro Tull.
„Na úspěšné koncerty Jethro
Tull v letech 2008 a 2012 jsme

se po čtyřech rozhodli navázat. Z uměl-
ců, které jsme do Lokte od roku 2000
přivezli, jsou právě Jethro Tull mému
srdci nejbližší,“ říká šéf pořádající
agentury Vlny Vladimír Suchan.
Koncertu bude o den dříve předchá-

zet Večer českých legend. Obě akce
jsou součástí Beatové síně slávy Radia
beat 2016. Letošní ceremoniál míří po-
druhé pod loketský hrad, poprvé bude
ve své historii jako dvoudenní.
Jethro Tull se stane první zahraniční

kapelou, která bude uvedena do pomy-
slné české síně slávy hudebních ce-
lebrit. Návštěvníci starší osmnácti let
dostanou u vstupu plechovku plzeň-
ského na hromadný přípitek s Ianem
Andersonem.
„Když jsem v lednu v sídle Radia Beat

klukům prozradil, že 1. února startuje
předprodej vstupenek na třetí koncert
Jethro Tull v Lokti, okamžitě bylo jas-
no, kdo ze světových muzikantských
veličin bude do české beatové síně slá-
vy uveden jako první a kde se ceremo-
niál uskuteční,“ prozrazuje Vladimír
Suchan pozadí akce, která letošní kon-
certní sezonu v Lokti otevře. „Jako
vždy zaznamenáváme velký zájem o
vstupenky u našich německých souse-
dů. Vědí, že cena za show Jethro Tull je
v Čechách o třetinu až čtvrtinu nižší
než v Německu,“ dodává Suchan. (šor)

Nejčastější otázky okolo „muže s flétnou“

Ian Anderson zahraje to nejlepší od Jethro Tull
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Ian Anderson zahraje to nejlepší od Jethro Tull

Česká Beatová síň slávy Radia Beat
je poprvé ve své historii dvoudenní.
Uskuteční se v Lokti a poprvé do ní
bude uveden zahraniční umělec.

Večer českých legend
Progres 2, Martin Kraus,
Ota Petřina in memoriam - Václav
Neckář a skupina Bacily
Kdy: pátek 27. května, 18:00 hodin

otevření areálu v 17:00
Kde: amfiteátr Loket

Večer zahraniční legendy
Jethro Tull,
host: Blue Effect
Unplugged
Kdy: pátek 27.5. 19:00,
otevření areálu v 18:00
Kde: amfiteátr Loket
Vstupné:
stání: pátek 490 Kč, sobota: 900 Kč,

pátek a sobota: 1100 Kč
sezení: vstupenky k sezení ve vyhra-
zených sektorech jsou pouze dvou-
denní za 1590 Kč

Akce
pro držitele dvoudenních vstupenek
slevy vstupného od 27. do 29. 5.
hrad Loket: 30 %
Muzeum Včerejší svět Loket:
Vstup volný a káva zdarma
www.vcerejsi-svet.cz
Jan Becher Muzeum Karlovy Vary -
50 % sleva vstupného
(pro dospělou osobu) v období
Poskytnutí slev a benefitů bude na
vstupenkách vyznačeno.

slevy ubytování
Hotel Dvorana, K. Vary: 15 %
Parkhotel Sokolov: 10 %
Penzion Piano Sokolov: 10 %

Martin Kraus a Krausberry Možná českýMick Jagger, zcela určitě výrazný zpě-
vák. Foto: Luděk Peřina, MAFRA

Kytarista Ota PetřinaV Lokti už bohužel nezahraje. Osobnost připomene Václav
Neckář a skupinaBacily. Foto: Veronika Šimková,MAFRA

Loketský amfiteátr zažije
večer českých legend

Progres 2 Brněnská rocková legendamíří opět do Lokte. Foto: Filip Fojtík,MAFRA

Večer českých legend a Večer zahraniční legendy
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N
ový závod v Ostrově, kde na-
jde práci do dvou let na pět
stovek lidí, se neotevírá kaž-
dý den, a tak je namístě to po-
řádně oslavit. A když už je řeč

o místě, je třeba upřesnit, že dějištěm
oslav s koncerty a řadou doprovod-
ných akcí bude netradičně průmyslová
zóna a nový závod firmyWitte Automo-
tive, která se rozšiřuje z Nejdku i doOst-
rova.
Na ní potěší všechny své příznivce na-

příč generacemi legenda slovenské po-
pulární hudby, zpěvák, skladatel, au-
tor mnoha hitů, hráč na klávesové ná-
stroje Vašo Patejdl. Mimochodem, na-
rodil se 10. října 1954 v Karlových Va-
rech. Spíš než s Karlovými Vary je sa-
mozřejmě spojen s mnoha texty a
skladbami a také s kapelou Elán a mno-
ha interprety, pro které píše.
Nejenže sám hraje a zpívá, produko-

val třeba album Heleny Vondráčkové
Nevzdám se hvězdám. Kromě populár-
ní hudby píše i muzikály, například pro
Slovenské národní divadlo to byla Sne-
hulienka a sedempretekárov, filmovou
muziku. Za píseň Voda, čo ma drží nad
vodou z filmu Fontána pre Zuzanu III
získal slovenskou Grammy. Skládá také
hudbu k večerníčkům i k reklamám.
Jaký je jeho pohled na svět ve dvou vě-
tách? Takhle se s ním podělil na webu
Elánu. „Z výšky 185 centimetrů to cel-
kemujde. Jinak jsem konstruktivní fata-
lista.“
Ostřejší porci muziky nabídnou rocke-

ři z Turnova, známí jako De Bill Heads.
Jejich příznivci už patrně budou vědět,

že kapela přijede s novým kytaristou,
kterým je Martin Volák. „Držte mu pal-
ce, ať s námi nepřijde o iluze!,“ prosí fa-
noušky členové kapely, jejíž nejnovější
album se jmenuje Mockba Nostra. Zpí-
vají na něm také o Chucku Norrisovi.
Česká nu metalová kapela Škwor hlá-

sí: Máme tu problém. Nedává tím ale vě-
dět, že by to chlapcům snad nehrálo,
ale upozorňuje tak na nejnovější klip,
kteří si její fanoušci mohou pustit jako
ochutnávku před koncertem.

Lidé uvidí i nový závod
„Součástí akce budou jak zmíněné kon-
certy, tak atrakce pro děti jako malová-
ní na obličej, skákací hrad. Připravena
bude ukázka práce policistů, hasičů či
záchranářů a samozřejmě prohlídka no-
vého závodu,“ připomíná Dagmar Jan-
čárková ze společnosti Witte Automoti-
ve.
Návštěvníci koncertu, ale i ti, kteří na
něj nepůjdou, si budou moci prohléd-
nout, jak nová stavba, kde se budou vy-
rábět vnější lakované kliky automobilů.
Prohlídky budou trvat přibližně 30 mi-
nut, zájemce provedou přímo zaměst-
nanci firmy.
— Josef Šorfa

VašoPatejdlVelkým lákadlembude v ostrovské průmyslové zóně vystoupení kar-
lovarského rodáka. Foto: Alexandr Satinský,MAFA

DeBill HeadsNářez v režii neotřelé partymuzikantů. Foto: RomanČejka,MAFRA ŠkworOstřílení hráči nabídnou porci tvrdémuziky. Foto: Ota Bartovský,MAFRA

GrandOpeningOstrov
Vašo Patejdl, De Bill Heads
a kapela Škwor

Kde: průmyslová zóna Ostrov
Kdy: 13. května, 14:00 hodin
Vstupné: 100 Kč

Witte má důvod k oslavám,
pojďte si to v Ostrově užít také
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Metalová partička Dymytry v maskách
brouků z dílny Národního divadla, do-
veze do Lokte další dávku svého Psy-
cho-core, a to v podobě alba Agronaut.
Co čekat? Mohutné kytarové riffy, melo-
dické refrény a sugestivní zpěv.
Kapela Harlej už patří ke stálicím lo-

ketské scény, která se těší na její styl
crazy-rock, charakteristický živou ryt-
mikou spolu s neotřelými texty. Třeba
v posledním albu Na prodej.
Skupina Krucipüsk hraje metal, thra-

sh metal a hardcore. Recenze na jejich
poslední album Tintili vantili na strán-
káchmusicserver.cz nezní špatně. „Tin-
tili vantili mají šťávu a mají co říct. Hají-
ček a jeho parta neblouzní v kruhu nad
nesmyslnými experimenty a jdou na
rockovou dřeň. Usadili v místech, kde
jim to sluší nejvíce a opřeli se pořádně
do kytar, ze kterých rachotí jeden zdaři-
lý riff za druhým.“ (šor)

K
do si chce připomenout muzi-
ku kapel Kiss a Rammstein, má
výbornou příležitost slyšet ji
díky špičkovým interpretům,
jakými jsou němečtí StahlZeit a

maďarští Kiss Forever Band.
První z kapel se už v lokti představila

předloni, kdy si s ní lidé zpívali „We're
all living in America, America ist wun-
derbar.“ Pětice muzikantů z německé-

ho Kulmbachu se ctí vzdává hold svým
vzorům. „Jsou to vlastně takoví dvojníci
Rammstein. Jak už mohli diváci v kraji
vidět, používají dokonce jejich originál-
ní jevištní rekvizity, mají stejnou pro-
dukci a jezdí s nimi i stejní technici. V
Německu vyprodávají velké sportovní
haly,“ připomíná Tomáš Svoboda z po-
řádající agentury.
Kromě hudby se mohou fanoušci těšit

i na velkou podívanou v podobě pódio-
vých pyrotechnických efektů. Muzikan-
ti třeba
A co revival rockové legendy Kiss Fo-

rever Band? „Je to jeden z pouhých čtyř
světových revivalových souborů, které
dostaly od kapely Kiss autorizaci, a je
mezi nimi asi vůbec nejlepší,“ pochvalu-
je si hudební producentka Drechslero-
vá. Kapela hraje už 21 let. (šor)

Připomenou slavné formaceNejznámější skladby kapely Kiss nabídnou jejichmaďarští obdivovatelé z formace Kiss Forever Band. Hudbnu Rammstein pak zahraje v
kulisách této kapely německá kapela StahlZeit. Foto: archiv skupiny Kiss Forever Band, DianaMuschiol, Credit

I když ani o divadelní představení ná-
vštěvníci Lokte nepřijdou, v případě
Tří sester je jasné, že nepřijedou posta-
vy románu Antona Pavloviče Čechova,
ale o dost zemitější partička okolo Lou
Fanánka Hagena. Představí i věci z po-
sledního alba Fernet Underground.
„Tři sestry jsou jedna z tuzemských jis-
tot, která si sama hýčká svoje jistoty,“
konstatuje v souvislosti s ním hudební
publicista Honza Vedral.
Rocková kapela Vypsaná fiXa přiveze

i písničky z loňské novinky, alba Plane-
ty Malého prince. Je tematické na moti-
vy Exuperyho známé knížky, texty na-
psaly děti a frontman kapely Márdi je
zhudebnil. A do třetice novinek, kapela
Vozovna dukla svou hudbu charakteri-
zuje jako double harmonika punk, tedy
punk ozvláštněný zvukem dvou harmo-
nik. Což je slyšet i v novém albu Senma-
lého punka. (šor)

Metalisti v maskách vezou
Agronauta, nebudou sami

Fernet undergroundové
Tři sestry míří pod hrad

Vichřice třikrát jinak
Dymytry, Harlej,
Krucipüsk

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 10. června, 17:00 hodin
Vstupné:
450 Kč v předprodeji
490 Kč na místě

Trojitý zářez
Tři Sestry, Vypsaná fiXa,
Dukla Vozovna

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 8. července, 18:00 hodin
Vstupné:
330 Kč Kč v předprodeji
380 Kč na místě

Pocta hudebním legendám
StahlZeit,
KISS Forever Band

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 22. července, 18:00 hodin
Vstupné:
590 Kč v předprodeji
750 Kč na místě

Hudba legend: Kiss a Rammstein
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V
ymazlenou letní party nabíd-
ne hudební koktejl namícha-
ný z rytmů spojenými se jmé-
ny mladých talentů, kterými
jsou Debbi, Elis, Pavel Callta,

a Adam Ďurica.
Debbi se jako zpěvačka poprvé obje-

vila ve svých sedmnácti letech v první

řadě Česko Slovenská Superstar, kde
vystupovala jako Debbie Kahlová. Vy-
padla sice už v semifinále, ale v soutě-
ži si ji všiml producent Martin Ledvina
a brzy začali pracovat na prvním albu,
které vyšlo 11. dubna 2011 s názvem
podle singlu Touch the Sun. Jejím po-
sledním albem je Love, Logic &Will.

Jméno Elis patří zpěvačce a skladatel-
ce Elišce Mrázové. V roce 2014 se stala
vítězkou v anketě Český slavíkMattoni
v kategorii Objev roku. Jejím debuto-
vým albem je Shubidu.
Podobně jako se představil v loň-

ském roce zpěvák Pavel Callta svým
debutovým albem Momenty, v němž

zpívá také o tom, že láska prostě ně-
kdy nečekaně udeří, představí se po-
prvé i publiku pod loketským hradem.
AdamĎurica začínal jako baskytaris-

ta ve skupinách Analógia a Storm.
Jeho sólové pěvecké začátky jsou spo-
jené s prvním ročníkem Slovensko hle-
dá superstar, ve kterém se dostal do
TOP 50. Postupem času se stal i sklada-
telem a hudebním producentem.
Po superstar vydal album Cukor a

Soľ. Písničky Tam kde slnko a Urobma
patřili k nejhranejším skladbám roku
2006. Dosud největší úspěch zažil v
roce 2014 kdy si lidé na Slovensku oblí-
bili písničky Neľutujem, Mandolína a
duet se Zuzanou Smatanovou Miesta.
V květnu roku 2015 vydal album Man-
dolína, za které získal už během první-
ho měsíce prodeje Zlaté album od vy-
davateľstva Universal music.
Čtveřice hudebníků tak nabízí čes-

ko-slovenský popový večírek.

Naprostá uvolněnost. Tak vypadá
nejen v pořadí už třetí vlna žánru, zva-
ného ska, ale pod tímto pojmem si lze
představit i atmosféru, která ovládne
loketské podhradí koncem srpna.
Zahraje Polemic je osmičlenná slo-

venská hudební skupina. Hraje převáž-
ně ska a reggae, a to už od roku 1989,
kdy vznikla v Bratislavě. Posledním al-
bem je uvolněné Hey! Ba-Ba-Re-Bop.
Co učarovalo kapele Sto zvířat na

ska? „Jsem odkojen jazzem a tohle
byla najednou hudba, kde saxofon ne-
hraje jenom sólo. Kytary sekají na dru-
hou dobu, piano si hraje svoje. Je to v
principu strašně jednoduché, a při-
tom těžko zahratelné, uvedl pro MF
DNES frontman kapely Honza Kalina.
Circus Problem je těžko zařaditelné

hudební těleso balkánského duchu.
Snaží vytáhnout na povrch i folklór ji-
ných oblastí. (šor)

Deborah Kahl alias DebbiDo Loktemíří jedna z držitelek Ceny Anděl. Foto: TomášKrist, MAFRA

Pohodový večírek bude
patřit pohodě zvané ska

Hudební party
Debbi, Elis, Pavel Callta,
Adam Ďurica

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 4. června, 17:00 hodin
Vstupné: 350 Kč v předprodeji
420 Kč na místě, FF (vstupenka
pro 4 osoby) 990 Kč

Party plná tanečních rytmů

Trojkoncert
Polemic, Sto Zvířat,
Circus Problem

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 26. srpna, 18:00 hodin
Vstupné:
350 Kč v předprodeji, 450 Kč na mís-
tě, FF (vstupenka pro 4 osoby) 990 Kč

Velký návrat
Divokej Bill
hosté: Liwid a další

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 29. července, 18:00 hodin
Vstupné:
440 Kč v předprodeji
490 Kč na místě

Krajský trojboj
Pestalozzi, Kozatay,
ZUŠ Band

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: 17. června, 18:00 hodin
Vstupné:
180 Kč v předprodeji
250 Kč na místě
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Narozeninymuzikanta
je nejlepší připomenout
si pořádným koncer-
tem. Oslavy sedmdesá-
tin Michala Prokopa jich
nabídnou v Lokti hned
několik, a to dokonce
ve dvou dnech.

Josef Šorfa
editor MF DNES

Každý den oslav v loketském amfi-
teátru bude trochu jiný. Hosty
toho prvního budou víceméně vaši
generační souputníci. Čím jsou
vám blízcí?
Začínali jsme zhruba ve stejné době,
na některé z nich jsem v dobách svých
začátků dokonce chodíval ještě jako di-
vák. Radim Hladík je taky můj spolu-
žák z gymplu, ale hlavně, máme spo-
lečné hudební kořeny v šedesátých le-
tech, kdy bigbít prožíval vrcholnou
éru, máme a měli jsme společné idoly
z té doby. A v taky v neposlední řadě -
prostě dodnes aktivně hrajeme!

Čímvás zaujali hosté druhého večera?
Já si i na své tradiční vánoční pražské
koncerty zvu vždycky nějaké mlaďo-
chy. Tady mi ve výběru pomáhá ně-
kdy David Gaydečka, můj manažer a
producent festivalu, o celou generaci
mladší než já, protože už nejsem v tak
těsném kontaktu s tou mladší partou.
Někdy na někoho zajímavého natre-
fím sám, vždycky ale musí jít o muzi-
ku, která je zajímavá i pro mne.

Jak ve FramusuFive, tak v Triu hra-
jete s Lubošem Andrštem a Janem
Hrubým. Jak se to tak stane, že zpě-
vák natrefí na takhle špičkové mu-
zikanty?
S Lubošem hraju s pauzami už od kon-
ce šedesátých let. Framus Five byla
první profesionální kapela, do které
jsem ho zlanařil a první deska, kterou
natočil, bylo právě naše druhé album
Město ER. Honzu Hrubého mi v roce
1983 doporučil Láďa Kantor, když
jsme začínali pracovat na projektu Ko-
lej Yesterday. A pak, když jsme něja-
kou dobu spolu nehráli ve Framus
Five, dal jsem dohromady tyhle dva

superhráče pro akustické klubové hra-
ní. Tehdymě trochu inspirovala Lubo-
šova deska Capricornus, na které s
ním hrál Honza. No, a od té doby trio
funguje (s desetiletou pauzou mé poli-
tické dráhy) dodnes. A taky se oba vra-
celi i do Framusu v osmdesátých le-
tech a pak znovu v roce 2006, když
jsem kapelu obnovil.

Jak se vám s nimi hraje? Tedy přes-
něji, jak se vám hraje s někým, od
koho často ani netušíte, co v blueso-
vých skladbách na jevišti ve své im-
provizaci zahraje?
To mě na tom právě bere! Samozřej-

mě se všichni za ta léta hodně známe,
ale přesto vždycky čekám, co bude,
když se do toho dají a začnou improvi-
zovat. Ovšem v kapele to je jiné, tam
ten volný prostor je mnohem menší,
aranžmá je pevnější.

V pořadu Krásný ztráty, jehož ná-
zev je spojený i s vašimi narozeni-
nami a který jste moderoval 14 let,
vystoupilo okolo tisíce hostů.Může-
te vybrat několik z nich, na které
jste se osobně nejvíc těšil?
Tuhle otázku dostávám velmi často a
nedokážu na ni odpovědět. Vždycky
jsem se těšil na všechny hosty a dokon-
ce občas byl díl s těmi méně slavnými
zajímavější, než s hvězdami. Ale samo-
zřejmě, když máte možnost hovořit s
bývalouministryní zahraničí USA a bý-
valým prezidentem, je to příležitost,
která nepřichází každý den….

Většinou už jste díky přípravě vě-
děl, co od hostů můžete čekat. Za-
skočil nebo překvapil vás někdo
tak, že jste se nestačil divit?
Občas ano. Třeba bratří Etzlerové (he-
rec a televizní zpravodaj), které se
nám podařilo po létech vzájemné ne-
komunikace dát za barem dohroma-
dy, to byl nečekaný zážitek. Nebo
když mi Ivanka Devátá, herečka a spi-
sovatelka po natáčení řekla, že se tam
o svém synovi Marku Hlavicovi dozvě-
děla věci, o nichž neměla tušení…

Jaké jsou ty vaše Krásný ztráty?
Taky otázka, kterou často dostávám.
Možná jsem v životě obětoval trochu
toho pohodlíčka zajištěné existence v
nějakém solidním místě (například v
roce 1968, když jsem končil studium
Vysoké školy ekonomické, nabízeli mi
místo na ministerstvu financí, já to ne-
vzal a šel jsem na volnou nohu hrát,
bylo to ještě před sovětskou okupací).
Taky jsem asi obětoval hodně rodinné-
ho života své profesi. Ale myslím, že
se mi to stokrát vrátilo, nelituji ani na
vteřinu.

Připravujete kromě naplánova-
ných koncertů něco nového?
Připravuji něco, co chci představit prá-
vě v Lokti na téhle akci, něco co ještě
nikdo neslyšel. Ale dnes to ještě nepro-
zradím. Jinak do konce června ještě
moderuji na Dvojce Českého rozhlasu
každou druhou středu Noční Mikro-
fórum s různými hosty.

JubilantOslavy sedmdesátinMichala
Prokopa budou dvoudenním hudeb-
ním svátkem v loketském amfiteátru.
Foto:Marek Dvořáček,MAFRA

Krásný ztráty - Live 70
Oslava sedmdesátin
Michala Prokopa

Kde: amfiteátr Loket
Kdy: pátek 12. a sobota 13. srpna
Program v pátek:
Karel Kahovec a George & Beato-
vens, Michal Prokop Trio
(jako host Radim Hladík),
Vladimír Mišík & ETC,
CollegiumMusicum
Program v sobotu:
Jananas,
Electric Lady,
Robert Křesťan & Druhá Tráva,
Zrní, Michal Prokop & Framus Five,
Vojtěch Dyk a B-Side Band,
Tata Bojs
Vstupné:
jednodenní:
stání 550 Kč, sezení 800 Kč (zóna 4)
dvoudenní:
stání 750 Kč,
sezení 950 Kč (zóna 3),
1 350 Kč (zóna 2), 1 800 Kč (zóna 1)

Vojtěch DykDo Lokte přijede na dvou-
denní oslavy zazpívat v sobotu 13. srp-
na i Vojtěch Dyk se svýmB-Side Ban-
dem. „Festival Krásný ztráty jsou jedi-
ný ztráty, který člověkamůžou oprav-
du obohatit. Navíc proMichala Proko-
pa bych si nechal i Loket vrtat. Takže
se těším,“ uvedl VojtaDyk, který v letoš-
ním roce až na několikmálo výjimek
skoro vůbec nevystupuje, a to vzhle-
demk přípravámBernsteinovyMass.
Foto: Tino Kratochvil

Michal Prokop chystá velké
narozeninové překvapení
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